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БЕЗПЕКА 

Основні правила з техніки безпеки 

Небезпека!  

Оскільки прилад працює на електричному струмі, не 

виключено, що він може спричинити удари електричним 

струмом. 

Тому необхідно виконувати такі правила з техніки 

безпеки: 

• Забороняється доторкатися до приладу мокрими 

руками. 

• Забороняється доторкатися до вилки мокрими руками. 

• Переконайтеся, що використовувана розетка завжди 

доступна, оскільки тільки так можна буде вийняти вилку 

за необхідності. 

• Якщо Ви хочете вийняти вилку з розетки, беріться 

безпосередньо за вилку. Забороняється тягнути за 

кабель, оскільки він може пошкодитися. 

• У разі несправності приладу не намагайтеся його 

відремонтувати. Вимкніть прилад, вийміть вилку з 

розетки і зверніться до сервісної служби. 

• У разі пошкодження вилки або шнура живлення, щоб 

запобігти створенню будь-яких небезпечних ситуацій, 

замінюйте його тільки в сервісній службі. 

• Не занурюйте прилад у воду. 

• Увага: витягуйте вилку з вилку з розетки перед 

тим, як чистити прилад. 

• Шнур електроживлення не повинен звисати з робочого 

столу або з іншої поверхні і не повинен торкатися 

гарячих поверхонь. 

• Не вмикайте прилад більш ніж на 60 секунд без 

зупинки. Перед тим, як використовувати прилад 

повторно, дайте йому охолонути 10 хвилин. 

Увага! 

Зберігайте пакувальний матеріал (поліетиленові мішки, 

пінопласт) за межами досяжності дітей. 

Увага! 

Забороняється користуватися приладом людям (в тому 

числі і дітям) з пониженим сприйняттям і 

психофізичними можливостями або з недостатнім 

досвідом і знаннями, за винятком випадків, коли вони 

знаходяться під ретельним наглядом і були навчені 

особою, що несе відповідальність за їх безпеку. 

Слідкуйте за дітьми, переконайтеся в тому, що прилад не 

слугує їм іграшкою. 

• Забороняється ставити кавомашину на електричну або 

газову плиту або поруч з нею, а також у розігріту 

духовку. 

• Перевірте, щоб усередині кавомолки не було сторонніх 

предметів. 

• Ножі гострі. Будьте обережні, коли берете їх у руки. 

• Забороняється знімати кришку, поки ножі повністю не 

зупиняться. Після того як кнопку буде відпущено, ножі 

зупиняться протягом 2-3 секунд. 

• Уникайте контакту з рухомими частинами. 

 

 

 

 

 

Використання відповідно до призначення 

Цей прилад повинен використовуватися тільки в тих 

цілях, для яких він був створений. 

Будь-яке інше застосування вважається 

несанкціонованим. 

Цей прилад не придатний для застосування в комерції. 

Виробник не несе відповідальності за збитки, викликані 

несанкціонованим використанням. 

Забороняється використовувати для подрібнення льоду, 

а також для виконання будь-яких інших операцій, які 

відрізняються від зазначених в інструкціях. 

 

Інструкції з експлуатації 

Уважно прочитайте дані інструкції перед тим, як почати 

використовувати прилад. 

- Недотримання даних інструкцій може бути причиною 

отримання травм або нанесення пошкоджень приладу. 

Виробник не несе відповідальність за збитки, нанесені у 

результаті недотримання інструкцій з експлуатації. 

Примітка: 

Акуратно зберігайте ці інструкцій. Якщо прилад буде 

переданий іншим людям, дайте їм також і ці інструкції з 

експлуатації. 

ОПИС ПРИЛАДУ 

A. Пензлик для очищення 

B. Кришка ємності для кави 

C. Знімна ємність для кави 

D. Намотувальник шнура 

E. Регулююча рукоятка кількості чашок (тільки KG49) 

F. Індикатори ступеня помелу (тільки KG49) 

 

ОПИС ПРИЛАДУ 

Перевірка транспортування 

Після зняття упаковки переконайтеся до цілісності 

приладу і до наявності всіх комплектуючих частин. 

Забороняється використовувати прилад, якщо є видимі 

пошкодження. Зверніться до сервісної служби компанії 

De'Longhi. 

Підключення приладу 

Увага! 

Переконайтеся, що напруга електричної мережі 

відповідає зазначеній на табличці, що знаходиться на 

дні приладу. 

Підключайте прилад тільки до правильно встановленої 

розетки з мінімальним струмом на 10 А і має надійне 

заземлення. 

У випадку несумісності розетки і вилки приладу 

викличте кваліфікованого фахівця для заміни розетки на 

іншу, відповідного типу. 

 

ЗАСТОСУВАННЯ ПРИЛАДУ 

• Встановіть прилад на рівну поверхню. 

• Зніміть кришку з ємності, відгвинчуючи її проти 

годинникової стрілки (рис. 1). 

• Покладіть в ємність необхідну кількість кавових зерен 

(рис. 2). 

• Закрийте кришку, закручуючи її праворуч до упору 

(рис. 3). Якщо кришка не надійно закрита, то 

запобіжний пристрій не допустить запуск приладу. 



• Розмотайте шнур на потрібну довжину і вставте вилку 

в розетку (рис. 4). 

• Ті моделі, на яких встановлена регулююча рукоятка (E) 

встановіть її на таку кількість кавових чашок, на яку 

необхідно приготувати каву (рис. 5). Але дані вказівки 

використовувати тільки як підказку, оскільки кількість 

залежить від смаку, від обсмаження кавових зерен, а 

також від обраного ступеня помелу: в будь-якому разі, 

не перевищуйте максимальний рівень (MAX), 

відзначений на ємності. 

• Щоб запустити помел, натисніть на кришку (рис. 6) і 

тримайте її натиснутою до отримання необхідного 

ступеня помелу. 

• Деякі моделі оснащені індикатором ступеня помелу (F) 

(крупний, середній, дрібний), в цьому випадку, 

необхідно натиснути на кришку і відпустити її, коли 

загориться індикатор обраного ступеня помелу. 

Врахуйте, що якщо ви відпустите кришку навіть на одну 

мить, прилад скидає значення часу і починає помел, як 

для цілих зерен. 

 

ПОРАДИ ПРИ ВИКОРИСТАННІ 

• Кришка ємності для зерен завжди повинна бути 

герметично закритою, це дозволить надовго зберегти 

смак і аромат кавових зерен. 

• Меліть тільки необхідну кількість кави для негайного 

приготування. 

• Ніколи не переповнюйте ємність для зерен. 

• Зазвичай, для однієї чашки кави використовується одна 

столова ложка кавових зерен (наприклад, 4 ложки 

кавових зерен для 4 чашок кави). Звичайно ж, 

оптимальна кількість залежить від смаку і з часом, ви 

самі визначите його. 

• Для моделей з індикатором ступеня помелу, врахуйте, 

що "COARSE" (= крупний) ідеально підходить для 

перколятора-кавоварки; помел "MEDIUM" (= середній) 

ідеально підходить для фільтрової кавової машини та 

домашньої кавоварки; помел "FINE" (= дрібний) 

ідеально підходить для приготування кави еспрессо. 

• Між одним помелом та іншим, повинно пройти не 

менше 1 хвилини, щоб пристрій не перегрівся. 

• Щоб ваша кава завжди залишалася свіжою і якісною, 

завжди очищуйте прилад після кожного використання, 

перш за все, якщо кавомолка використовувалася для 

інших продуктів (наприклад, цукор). 

• У будь-якому випадку, не рекомендується молоти зерна 

з високим вмістом масел (наприклад, арахіс) або занадто 

тверді (наприклад, рис). 

 

ОЧИЩЕННЯ 

Небезпека!  

Перед виконанням будь-якої операції з очищення 

необхідно вимкнути кавомашину і від'єднати її від 

електромережі. Забороняється занурювати кавомашину у 

воду. 

• Вилучіть вилку з розетки. 

• Кришку мийте водою і нейтральним миючим засобом. 

Потім дбайливо обполосніть і висушіть. 

 

• Ємність для зерен - знімна, тому її очищення не 

викликає ускладнень. Щоб зняти ємність, досить 

повернути її за годинниковою стрілкою і підняти вгору 

(рис. 7). 

• Видаліть залишки меленої кави за допомогою щітки, 

що входить до поставки (рис. 8). Не занурюйте ємність 

для зерен у воду, щоб уникнути її пошкодження. 

• Щоб встановити ємність на місце, достатньо вставити 

її і повернути проти годинникової стрілки до 

блокування. 

• Для зовнішнього очищення приладу використовуйте 

вологу ганчірку. 

• Після використання приладу, намотайте шнур 

електроживлення на спеціальний намотувальник (D). 

 

ТЕХНІЧНІ ДАНІ  

Напруга: 220-240 В ~ 50/60 Гц, макс. 10 °  

Потужність: 170 Вт  

Вага: 1 кг  

 

 

Прилад відповідає таким директивам  ЄС:  

• Директива низької напруги  2006/95 / CE;  

• Електромагнітна сумісність  89/336 / EEC і наступні 

поправки 92/31 / EEC і  93/68 / EEC.  

Матеріали і предмети, які вступають у контакт з 

харчовими продуктами, відповідають приписам 

Європейського регламенту 1935/2004. 

 


